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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

جل -الذي انتقد فیه من تكّلف المناسبات بین اآل�ات عند قوله  -رحمه هللا-في �الم الشو�اني 
قال: ِاعلم أن  ةاآل�] ٤٧ة البقرة: [سور  }مْ َ�ا َبِني ِإْسَراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْیكُ {: -وعال

 وقاتهم فيأكثیًرا من المفسر�ن جاؤوا �علٍم متكلَّف، وخاضوا في �حٍر لم ُ�كلَّفوا سباحته، واستغرقوا 
فٍن ال �عود علیهم �فائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلف �محض الرأي المنهي عنه في األمور 

مسرودة اسبة بین اآل�ات القرآنیة الالمتعلقة �كتاب هللا سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن یذ�روا المن
على هذا الترتیب الموجود في المصاحف فجاؤوا بتكلفات وتعسفات یتبرأ منها اإلنصاف، و�تنزه 

وجعلوه المقصد  ،عنها �الم البلغاء فضًال عن �الم الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك �التصنیف
مه حسب ما ذ�ر في خطبته، و�ن هذا األهم من التألیف �ما فعله البقاعي في تفسیره، ومن تقدَّ 

ًقا على حسب الحوادث الُمقتضیَ  ة لمن أعجب ما �سمعه من �عرف أن هذا القرآن مازال ینزل ُمفرَّ
 ،-عز وجل-إلى أن قبضه هللا  -صلى هللا علیه وسلم-لنزوله منذ نزول الوحي على رسول هللا 

ضیة لنزول القرآن متخالفٌة �اعتبار أن هذه الحوادث المقت و�ل عاقٍل فضًال عن عالم ال �شك
ان وتحلیل أمٍر � ،نفسها، بل قد تكون متناقضة �تحر�م أمٍر �ان حالًال �تحر�م أمٍر �ان حالالً 

 .حراًما و�ثبات أمٍر لشخص أو أشخاص یناقض ما �ان قد ثبت لهم قبله
تارة مع من حضر، و  ،، وتارة مع من مضىوتارًة �كون الكالم مع المسلمین، وتارة مع الكافر�ن 

خرى وحیًنا في عبادة، وحیًنا في معاملة، ووقًتا في ترغیب، ووقًتا في ترهیب، وآونة في �شارة وأ
 في نذارة، وطوًرا في أمر دنیا وطوًرا في أمر آخرة، ومرًة في تكالیف آتیة، ومرًة في أقاصیص

 .ماضیة
متباینة هذا التباین الذي ال یتیسر معه  ،و�ذا �انت أسباب النزول مختلفة هذا االختالف 

فكیف �طلب العاقل مناسبة بین  ،فالقرآن النازل فیها �اعتباره نفسه مختلٌف �اختالفها ،االئتالف
الضب والنون، والماء والنار، والمّالح والحادي، وهل هذا إال من فتح أبواب الشك وتوسیع دائرة 

 ،فإنه إذا وجد أهل العلم ،مجرد الجهل، والقصورالر�ب على من في قلبه مرض؟ أو �ان مرضه 
و�فردون ذلك �التصنیف تقرر  ،فإنه إذا وجد أهل العلم یتكلمون في التناسب بین جمیع آي القرآن

عنده أن هذا أمٌر ال بد منه، وأنه ال �كون القرآن بلیًغا ُمعجًزا إال إذا ظهر الوجه المقتضي 
تباط، فإذا وجد االختالف بین اآل�ات فرجع إلى ما قاله للمناسبة. وتبّین األمر الموجب لالر 

المتكلمون في ذلك ووجده تكلًفا محًضا وتعسًفا بّیًنا انقدح في قلبه ما �ان عنه في عافیة 
 ،وسالمة. هذا على فرض أن نزول القرآن �ان مترتًبا على هذا الترتیب الكائن في المصحف

حٍظ من معرفته �علم علًما �قینًیا أن لم �كن �ذلك، فكیف و�ل من له أدنى علم �الكتاب وأ�سر 
ومن شك في هذا و�ن لم �كن مما �شك فیه أهل العلم رجع إلى �الم أهل العلم العارفین �أسباب 



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

النزول، المطلعین على حوادث النبوة، فإنه ینثلج صدره و�زول عنه الر�ب، من نظره في سورة 
نه ال محالة �جدها مشتملة على آ�ات نزلت في من السور المتوسطة فضًال عن المطولة؛ أل

 .حوادث مختلفة وأوقات متباینة ال مطا�قة بین أسبابها وما نزل فیها في الترتیب
ر أن �علم أن أول ما نزل:   و�عده:  ]١ق: سورة العل[}اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلقَ {بل �كفي المقصِّ
ثِّرُ { و�نظر أین موضع هذه ] ١المزمل:  [سورة }َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّلُ {، ]١المدثر: [سورة }َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

اآل�ات والسور في ترتیب المصحف، و�ذا �ان األمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بین آ�اٍت 
م بترتیب المصحف ما أنزله هللا تعالى متأخًرا ،  متقدًماوتأخر ما أنزله هللا ،نعلم قطًعا أنه قد تقدَّ

بل إلى ما وقع من الترتیب عند جمعه ممن  ،فإن هذا عمٌل ال یرجع إلى ترتیب نزول القرآن
بل هو عند  ،ر ثمرته وأحقر فائدتهدتصدى له لذلك من الصحا�ة، هو ما أقل نفع مثل هذا وأن

من �فهم ما �قول وما �قال له من تضییع األوقات و�نفاق الساعات في أمٍر ال �عود بنفع على 
 .وال على من �قف علیه من الناس ،هفاعل

وأنت تعلم أنه لو تصدى رجٌل من أهل العلم للمناسبة بین ما قاله رجل من البلغاء من خطبه  
ى ورسائله و�نشاءاته أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارًة مدًحا وأخر 

ك ى ذلفعمد هذا المتصدي إل ،هجاًء وحیًنا نسیًبا وحیًنا رثاًء وغیر ذلك من األنواع المتخالفة
ثم تكلف تكلًفا آخر فناسب بین الخطبة التي خطبها في  ،المجموع فناسب بین ِفقره ومقاطعه

الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بین 
ذا ه اإلنشاء الكائن في العزاء واإلنشاء الكائن في الهناء وما �شا�ه هذا وما �شا�ه ذلك لُعدَّ 

ان المتصدي لمثل هذا مصاً�ا في عقله متالعًبا �أوقاته عابًثا �عمره الذي هو رأس ماله، و�ذا �
فكیف تراه �كون في �الم هللا سبحانه  ،مثل هذا بهذه المنزلة ور�وب الحموقة في �الم البشر

صحاء وأ�كمت فصاحته ف ،الذي أعجز بالغته بلغاء العرب، والذي أعجزت بالغته بلغاء العرب
وصف هذا القرآن �أنه  -سبحانه وتعالى-وقد علم �ل مقصر و�امل أن هللا  ؟عدنان وقحطان

وجرى �ه مجار�هم في الخطاب، وقد  ،عر�ي، وأنزله بلغة العرب، وسلك فیه مسالكهم في الكالم
فضًال عن  ،علمنا أن خطیبهم �ان �قوم المقام الواحد فیأتي �فنون متخالفة، وطرائق متباینة

 .ا، و�ذلك شاعرهمفضًال عن جمیع ما قاله ما دام حی� مقامین فضًال عن المقامات، ال
هذا  و�نما ذ�رنا ،ساحاتها �ثیر من المحققین�ولنكتفي بهذا التنبیه على هذه المفسدة التي تأثر  

المبحث في هذا الموطن؛ ألن الكالم هنا قد انتقل مع بني إسرائیل �عد أن �ان قبله مع أبي 
�یف ناسب ما قبله؟ قلنا: ال  ؟�یف ناسب هذا :، فإذا قال متكلف-علیه السالم-آدم  البشر

كیف، فدع عنك نهًیا صیح �حجراته، وهات حدیًثا ما حدیث الرواحل، قوله �ا بني إسرائیل. إلى 
 آخره. 



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٥۲E= ٤ 

غیر متجه؟ هو ال �شك من أّلف في المناسبات أن الترتیب لیس على ترتیب أم كالمه متجه 
علیه -، لیس على ترتیب النزول، و�نما ترتیب توقیفي عند جماهیر أهل العلم؛ ألن النبي النزول

د لُكّتاب: اكتبوا هذه اآل�ة في الموضع الذي ُیذ�ر فیه �ذا أو �عل�ان �قول  -الصالة والسالم
�تبت  اآل�ة التي فیها �ذا، فالمناسبة ما هو من حیث النزول لماذا نزلت هذه �عد هذه اآل�ة، لماذا

ة، �عد تلك اآل��كتا�ة هذه اآل�ة  -علیه الصالة والسالم-هذه �عد هذه اآل�ة؟ لماذا أمر النبي 
 .�حث المناسبات من هذه الحیثیة

إن �ان األمر �ذلك  هانصب على النزول، و�الم ،�عني �الم الشو�اني انصب على النزول 
 الترتیب أن مراًراقد مر التجه �المه، لكن العلماء حین یبحثون في المناسبات بین اآل�ات ألن 

ء �ة �عد تلك اآل�ة؟ العلمااكتبوا هذه اآل -ه الصالة والسالمعلی-توقیفي، فلماذا �قول النبي 
ة ألحكام، نعم قد تكون الحكمبین هذا وحكمة لهذا التوجیه �ما یلتمسون الحكم ل ایلتمسون را�طً 

 وقد تخفى على المتقدم و�در�ها المتأخر، و�م ترك ،وقد تكون خفیة، قد یدر�ها المتقدم ،ظاهرة
األول لآلخر، فال عتب على من �تب في المناسبات، لكن ال ینبغي أن ینبري لهذا األمر أي 

مثل هذا ال �جوز أن  ،ولم �طلع على ما �تبه أهل العلم ،واحد، وشخص ال �أوي إلى علم
ا�ط األولى والثانیة لیوجد الر  جاد المناسبة مبني على فهم اآل�ةیتصدى لمثل هذه األمور؛ ألن إ�

 ؟ اكیف یوجد را�طً فأما شخص ال �فهم اآل�ة األولى وال الثانیة  ،بینهما
ثم ینزل  ،منصب على أن اآل�ات تنزل فتكتب في موضع -رحمه هللا تعالى-فكالم الشو�اني 

 لكن من یبحث في المناسبات إنما یبحث ،�عدها �سنین آ�ة تكتب قبلها، لیس في هذا ما �منع
یوجد را�ط بین هذه اآل�ة والتي  -علیه الصالة والسالم-عن الحكمة التي من أجلها قال النبي 

 كتبت �عدها، أو �تبت قبلها، �ما أنهم یوجدون المناسبات بین السور بین السور.
 :...طالب

هو بال شك إذا انبرى لذلك �ارع وأظهر المناسبات بوجه صحیح ال تعسف فیه وال تكلف مع أنه 
قد �كون التعسف والتكلف نسبي، �عض الناس �قرأ هذا الكالم فیفهمه و�نقدح في ذهنه و�ستطیبه 

و�عضهم قد �خفى علیه، لو قرأه  ،و�عض الناس من مرتین أو ثالثة ،و�ستحسنه من أول مرة
راًرا، وهذا في �ل ما �حتاج إلى فهم، حتى االستنباط، �عضهم �عجب من شخص استنبط هذا م

الحكم من هذه اآل�ة، و�قول: ال داللة لهذه اآل�ة على هذا الحكم، و�عضهم �قول: هذا إبداع، 
أن �ستنبط هذا الحكم من هذه اآل�ة، وهذا على حسب فهوم الكاتب  -جل وعال-كیف ألهمه هللا 

 .والقارئ  األصلي
نظر إلى النزول، ترتیب القرآن على حسب النزول �عد أن أجمع  -رحمه هللا تعالى-فالشو�اني  

ما �جوز؟ ما �جوز، هذا خرق لما اتفق علیه  أمالصحا�ة على ترتیبه �ما بین الدفتین �جوز 
ى الصحا�ة، خرق لإلجماع الذي وقع بین الصحا�ة، ومع ذلك نجد من أعاد ترتیب القرآن عل
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حسب في تفاسیر مطبوعة وموجودة. محمد عزة دروزة في التفسیر الحدیث رّتب القرآن على 
، المقصود أنه �قیة اسمه أم احسب النزول، وشخص من الشام �قال له: مال حو�ش ال أدري لقبً 

رتب القرآن على حسب النزول، وفسره على هذا األساس، قد �ستفاد من مثل هذا في معرفة 
م من لكن �كفي في هذا أن یبیَّن أن هذه السورة نزلت  ،المتأخر، معرفة الناسخ من المنسوخ المتقدِّ

هذا من أسباب معرفة المتقدم والمتأخر، لكن  ،وهذه مدنیة ،�عد �ذا، أو یبین أن هذه السورة مكیة
مع ذلك إخالل ترتیب المصحف وما أجمع علیه الصحا�ة ال شك أنه ال �جوز ال �جوز �حال، 

لى أمر اتفق علیه الصحا�ة ونخل �ه، ترتیبهم الحظوا ملحظ وهو معرفة المتقدم والمتأخر نعمد إ
لكنه خفي علیهم أن هذا أمر أجمع علیه الصحا�ة، ولو ُفتح المجال لمثل هذا لصار القرآن ملعبة 
لمن جاء أن یبتكر وُ�جدد، والمسألة محسومة، محسومة، حتى أنهم �رهوا النقط في أول األمر، 

 .هوا التعجیم أرادوا أن یبقى المصحف �ما هوكر 
 طالب:...

 ؛على ما یترجح له سورة نزلت قبل هذه، لكن �عني ضبط مثل هذا �عني دونه خرط القتاد كل
 ماذاألن فیه آ�ات من �عض السور آ�ة مكیة مثًال في سورة مدنیة أو آ�ة مدنیة في سورة مكیة 

�ذا  بدقة أن هذه اآل�ة المدنیة نزلت �عد السورة المدنیةین �ضعها؟ وهل �علم أاآل�ة؟  ذهبه �فعل
حسب �ألن ترتیب اآل�ات  ،أو قبلها لیضعها قبلها أو �عدها، هو یرتب السور ما یرتب اآل�ات
 مستحیل. ،النزول مستحیل، �مكن أن �طلع علیه أحد؟ في القرآن �له؟ ما �مكن

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
لكن السور نّص أهل العلم أو �عضهم على أن هذه السورة نزلت  ،طهو �النسبة لآل�ات لن ینضب

رة وهذه السو  ،�عد سورة �ذا، لكن یبقى أن الخلل موجود، هذه السورة التي قدمها فیها آ�ات مدنیة
ها فیها آ�ات مكیة، وقسم الكتاب إلى قسم مكي وقسم مدني، هذه طر�قتهم، وال شك أن التي أخر 

 لما اتفق علیه خیار األمة.هذا ال �جوز، هذا خرٌق 
 طالب:...

 ینفي، ال ینهى علیهم، �قول: هذا عبث.
 طالب:...

ال ال، ینفیه أصًال، ینفیه أصًال �قول: �یف آ�ة نزلت في مكة ونزل �عدها عشر سنوات آ�ة في 
 وجد را�ط بین اآلیتین.یالمدینة 

 طالب:...
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م الدخول في هذا الباب �له، �عني �یف تأتي إلى آ�ة نزلت ث ال ال، ال ال، هو �قول ما له داعٍ 
 ؟اتأتي إلى آ�ة نزلت قبلها �عشر سنین و�تبت �عدها، توجد بینهما را�طً 

 طالب:...
. �عني خفي علي وعلیك احتى هذا الذي تقول لیس بینهما را�ط أوجد أهل العلم بینهما را�طً 

 وظهر آلخر�ن.
 طالب:...

 وضوع لماذا؟ ألن القرآن نزوله متفاوت.ال ال، �قصد أصل الم
 طالب:...

 أن تكتب هذه اآل�ة �عد هذه -علیه الصالة والسالم-طیب اآل�ات التي نزلت جملة وتوجیه النبي 
 عن الحكمة؟ اآل�ة ما له حكمة؟ خالٍ 

 طالب:...
اضح لًقا؟ و ما ینفیه نفًیا مطهو عندك الكالم الذي مر بنا  انظرال، هو ینفي ینفي نفًیا مطلًقا، 

مثل هذا الكالم، �المه صر�ح في أنه ال �جوز التعرض لمثل هذا. إلى كالمه �ا أخي، ما نحتاج 
 نعم.

 طالب:...
التماس مثل حكم مثل علل األحكام. مثل علل األحكام غیر المنصوصة �لها مستنبطة، و�لهم 

ر�ن �عني �أتینا من المتأخ �ستنبط على حسب ما فهم، وال ُیالم إذا استنبط، �م ترك األول لآلخر،
م. لكن  ممن عاشوا بین أظهرنا اآلن من یبدع في إظهار �عض الحكم التي لم �صل إلیها من تقدَّ

اك وهذا الذي من أجله ُ�تبت هذه اآل�ة �عد هذه اآل�ة قد �كون هن ،كونه �جزم أن هذا هو الرا�ط
 لكن خفي علیه.  ،ما هو أوضح من هذا

دیوان المتنبي مرتب على حسب الحروف القافیة  ،مثالً �قول مثل ما تأتي إلى دیوان المتنبي 
كون تاأللف الباء التاء إلى آخره، ثم تأتي إلى هذه القصیدة والتي �عدها توجد بینهما را�ط، وقد 

 هذه في المدح وهذه في الرثاء، هو ُینظِّر بهذا، ما سمعتم؟ ینظَّر بهذا.
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

. الخطبة خطب عن أو خطیب الجمعة خطب عن موضوع، والثاني خطب عن موضوع ثانٍ 
فالذي یبحث في  وجد را�ط بینهما؟ هذا �المه، هذا محتوى �المه.یوالثاني عن الجهاد  ،النكاح

یبحث �اعتبار النزول أبًدا، هو یبحث في الحكمة في �ون هذه اآل�ة �تبت المناسبات ما هو 
 نبوي �عد هذه اآل�ة، هذه خالصة ما في الموضوع. بتوجیه
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 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
قد یوجد، البشر، قد یوجد، قد �كون جدول األعمال فیه مجموعة من، جلسة مثًال رسمیة فیه 
عشر مسائل عشر قضا�ا، هل یلزم من هذه القضا�ا أن �كون بینها روا�ط؟ ال یلزم، هذا �الم 

ال یدر�ون هذه، �عضهم قد یوجد روا�ط و�وجد مناسبات و�سلسل الموضوعات على  نالبشر الذی
على  إن هذا ُقدم وهذا ُأخر هذا ألهمیته وهذا، إلى آخره، فمثًال الكالم :حسب ترتیب معین، فیقال

من  تكلم على رواة الحدیث هل تبدأت تر�د أنالكالم على األحادیث ترتیب الرواة مثًال  ،األحادیث
و�ن بدأت من الصحابي  ،لك تعلیلفالمصنف أو من الصحابي؟ إن بدأت من شیخ المؤلف شیخ 

ناسبة تقدم الم لك تعلیل، هذا ال شيء فیه، ثم �عد ذلك �عد تراجم الرواة تبدأ �المناسبة لماذا الف
ن �اعتبار أن المؤلف بدأ بها قبل السند أو أخرت المناسبة؟ �عني هذه �لها لها وجوه واضحة، لك

أحیاًنا عندك جدول أعمال في جلسة رسمیة لماذا ُقدم رقم ثمانیة على عشرة مثًال أو أخر رقم 
 ثمانیة عن خمسة؟ �حتاج أن نوجد روا�ط؟ ما یلزم.

 طالب:...
ه إن القرآن تطرق إلی :المقصود أن هذا ترتیب شرعي، لماذا؟ لئال �أتینا مثل الرافضي الذي قال

هر. ل اآل�ة الواردة في حدیثنا �عد آ�ات ال عالقة لها بها في الظاالخلل في الدرس السابق من أج
 ألن وجود مثل ؛فهو من هذه الحیثیةأ�ًضا مع أن الرازي أوجد عالقة من ستة أوجه، وغیره أوجد 

هذه المناسبات وأ�ًضا وجود إظهار إعجاز القرآن، إظهار إعجاز القرآن ال یترتب علیه فائدة 
 .ة اإل�مان بهذا القرآنم إال ز�ادعملیة؟ الله
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

 وغیر المحسوس، العلم البالغي اإلعجاز البالغي مثًال.
 طالب:...

ذهب إلى شيء ال �مكن الر�ط بینها، أمور من خالله ال �مكن  -رحمه هللا-كالم الشو�اني 
باینتین الر�ط بین اآل�ات، �عني آ�ة نزلت في أول الهجرة وآ�ة نزلت قبلها مثًال، تر�ط بین آیتین مت

 وهذه موضوعها �ذا وهذه موضوعها، لماذا یر�ط بینهما؟ هللا المستعان.
 طالب:...

ه اإلعجاز، هو نوع من اإلعجاز، إذا قرأنا آ�ة ثم �عد ذلك المناسبات ال بد منها، وهو من وجو 
كیف �تبت هذه اآل�ة �عد هذه اآل�ة؟ �یف �تبت اآل�ة الناسخة قبل اآل�ة المنسوخة آ�ة الطالق 
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ثم یوقع هذه الشبه في  ،�قول مثل هذا الكالم ممن في قلبه شيءمن في البقرة �یف؟ لماذا؟ �أتي 
لعوام من األصل ال �طلعون على هذه األمور؛ ألنهم ال یدر�ونها قلوب عوام المسلمین ونقول ا

لكن إذا اطلعوا ال بد من الجواب عنها، �عني مثل اآلن الوقت الذي نعیشه �ختلف عما �ان قبل 
ثالثین سنة، هناك ُشبه لمبتدعة �ان العوام في عافیة منها، إ�مانهم راسخ وتوحیدهم صادق 

  بد من الجواب عنها.بدونها، لكن ُاطِلعوا علیها ال
 طالب:...

یتصدى للعلم یبدع في �ل أجزائه، ال بد أن �ظهر من التكلف  یر�د أنال تظنون أن �ل إنسان 
 ثم ،وال یالم على ذلك، فكونه یبدع في �ثیر منه ،ما تظهر لي مناسبة ،ال أدري  :ا �قولوأحیانً 

ما رأ�كم في قول ابن هذا �قول:  �أتي من �ستدرك علیه فیما �عد هذا فتح، �كفیه أنه ابتدأ،
�عالج من التنز�ل شدة، و�ان مما �حرك  -صلى هللا علیه وسلم-عباس: �ان رسول هللا 

�ان �حرك �عض أعضائه عند  -علیه الصالة والسالم-قد �كون المراد أن النبي  ،شفتیه
ي هو جاء في روا�ة عند المؤلف وغیره لسانه وشفتیه؛ ألن الذ معالجة التنز�ل منها الشفتین؟

ْك ِ�ِه ِلَساَنكَ {في الحدیث �حرك شفتیه على ما سیأتي، واآل�ة   .]١٦مة: [سورة القیا}َال ُتَحرِّ
 وهذا موجود في -رحمه هللا-الحافظ ابن حجر أ�ًضا . فیه اجزاه هللا خیرً  ،هذا �طلب االختصار

 جمیع الطبعات موجود في جمیع الطبعات �ان مما �عالج هنا.
 طالب:...

 .كان مما �عالج
 طالب:...

ه: وال یوجد وال في روا�ة من روا�ات الصحیح: مما. إنما �ان �عالج من التنز�ل شدة. والشرح قول
 كان مما �عالج.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
ع الطبعات، في جمیع الروا�ات، في جمیع.. تخر�جه في جمیع جمیع المتون، في جمی یر�دما 

ال یدرى عالم اعتمد الحافظ في هذا في  :الروا�ات ما فیه "مما"، هي موجودة في الشرح، أقول
سیاق هذه الجملة، �ان مما �عالج، سبق نظر، سبق نظر، �عني نظر مما الثانیة فهذا �حصل 

ذا �انت الكلمة في أول سطر أو في آخره، فینبو النظر متى؟ هذا في الغالب إذا �انت الكلمة إ
الذي قبله و�عده فیكتب الكلمة في التي قبله فیحصل الخلل هذا، ولذلك �ستحسنون  رإلى السط

لى إأال ینتهي السطر �كلمة ینتهي بها السطر الثاني، لماذا؟ ألن هذا قد یدعو الناسخ أو القارئ 
 . اأن یترك سطرً 
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 طالب:...
 أنا راجعت النكت �ذلك، ممكن، حفظه ممكن حفظ خطأ. ،موجود

 طالب:...
هل من قال �أن المناسبات بین مما موجودة في الجملة الثانیة ال في الجملة األولى، �قول: 

ن ماآل�ات یدل علیه أن ترتیب القرآن توقیفي وله حكمة من أجلها رتبت هذه اآل�ات یلزم 
ا التصرف في األصل یلزم ألن هذكالمه وجود الرا�ط والمناسبات بین اآل�ات دائًما أم ال یلزم؟ 

نطلع على هذه الحكمة أو لكن �وننا  ،ال بد له من علة، التصرف الحكیم ال بد له من حكمة
 ندرك هذه العلة ال یلزم.

رد �عني الحافظ وهو �شرح هذا الكالم ی �ان مما �عالج المعالجة محاولة الشيء �مشقة قوله:
نیة �ان مما �عالج، هو یتكلم عن مما الثا ء بـو�رد علیه العیني، الكرماني ما جا ،على الكرماني

انیة حتى ابن حجر ما �فهم من �المه أنه یتكلم على الكرماني، و�لهم �المهم منصب على الث
تى مما هنا، ما �فهم من �المه أنه یتكلم؛ ألن یتعقب الكرماني والكرماني یتكلم على الثانیة، ح

العیني ما انتبه إلى هذا الخطأ من ابن حجر و�ال �ان �فرح �ه، جرت عادته بذلك، �عني ما 
اضح من �المه في الكتاب �له أنه �فرح �مثل هذا رحم نتقول علیه ونفتات علیه، �عني �المه و 

ألن  ه؛هللا الجمیع. ونحن انتفعنا من هذا التتبع للعیني البن حجر. فرحنا واستفدنا فوائد �ثیرة من
على ما �قولون، ثم �عد ذلك  اما �قوله ابن حجر بدقة و�فلیه فلیً هذا �جعل العیني ینظر فی

ئب حاكم بینهما، ونستفید من مثل هذا. نستفید؛ ألن الكالم السا�ستدرك علیه، ثم من �أتي �عده �
الذي �مر من غیر مناقشة ومن غیر مشادة قد ال یثبت في الذهن، عصر الذهن هو الذي ینفع 

ي و�فید، �عني عصر الذهن في هذه المناقشات وفي هذه المحاكمات ال شك أنه ُیثبِّت هذا العلم ف
  ذهن القارئ وذهن الطالب.

م كان هت له لكن التنبیه حتى ما انتب ،�عالج من التنز�ل شدة، و�ان مما �حرك شفتیه وهذا �له تقدَّ
في الدرس الماضي؛ ألني أشرح من المتن على طبعة بوالق ما ألتفت إلى شرح ابن حجر، أنقل 

عتمد �المه؛ ألني أعتمد على الطبعة البوالقیة وأشرح مفردات الطبعة أ ما أنا لكن  ،كالمه
هذا خطأ من الحافظ ما هو خطأ من طا�ع وال ناسخ، لماذا؟ ألنه موجود في جمیع ف ،بوالقیةال

 .الطبعات، �ل الطبعات موجود فیها
 األمر الثاني: أنه جعل الكالم على مما �عد قوله: �ان مما �عالج، تكلم على مما هنا في هذا 

 الموضع، ولم یذ�ر مما �حرك، لم یذ�ر مما �حرك، لكن الكالم في حقیقته وواقعه هو تا�ع لكالم
م ال شك أنه وه -عالىرحمه هللا ت-الكرماني، و�الم الكرماني منصب على مما �حرك، فالحافظ 

 یؤخذ من قوله وُ�ترك ولیس �معصوم، حصل أوهام له ولغیره، وّهم غیره، واستدرك في هذا، و�لٌّ 
 .وهذه طبیعة البشر ،على غیره، وُ�ستدَرك علیه
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ة أصلها شفهة؛ ألن و�ان مما �حرك شفتیه وفي روا�ة: �ه شفتیه. �قول الجوهري: الشف 
لها ت إلیها فأنت �الخیار إن شئت تر�تها على حاو�ذا نسب ،َهة والجمع شفاه �الهاءتصغیرها: ُشفی

، ، وِزنة، فتنسب إلیها �عد الحذفوقلت: شفيٌّ مثل: دمٌي و�دُي وَعدّي وِعدّي، شفة مثل ِعَدة
ناقص قلت: شفيٌّ مثل دمٌي و�ديٌّ وِعدّي و�ن شئت: شفهّي �عني أثبت فیها الهاء، وزعم قوٌم أن ال

: شفوات، ورجل أشفا إذا �ان ال تنضم شفتاه �األروق، وال من الشفة واو؛ ألنه �قال في الجمع
دلیل على صحته، ورجٌل شفاهّي شفاهي �الضم عظیم الشفتین، هذا ما قاله الجوهري في 

 صحاحه.
والهاء عوض  ،والهاء عوض عنها ،والمها محذوفة ،في المصباح المنیر �قول: الشفة ٌمخفَّف

منهم من �جعلها هاًء و�بني علیها تصار�ف الكلمة، و�قول: األصل  ،وللعرب فیها لغتان ،عنها
نها، وُتجمع على شفاه مثل �لبة و�الب، وعلى شفهات مثل سجدة وسجدات، وُتصغَّر  شفَهٌة سكَّ
على شفیهة و�ّلمته مشافهة، والحروف الشفهیة، ومنهم من �جعلها واًوا و�بني علیها تصار�ف 

هي تجمع على شفوات مثل شهوة وشهوات، وتصغَّر على ُشفّیة، األصل شفوة و  :الكالم و�قول
 و�لمته مشافهة والحروف الشفو�ة، �عني اآلن االختبارات �قسمونها إلى قسمین: اختبار شفوي أو

إن  :شفهي، تبًعا لهذا. والثاني تحر�ري. الثاني ما یهمنا، لكن الكالم شفوي وشفهي، من قال
الهاء قال شفهي، ونقل ابن فارس القولین عن الخلیل، وقال  :لشفوي، ومن قا :األصل الواو قال

ث اللیذ�رناه مراًرا اللیث ألنه یوجد في الرسائل من یترجم للیث بن سعد، –األزهري: قال اللیث 
 .، من أئمة اللغةبن المظفر

م قال اللیث: تجمع الشفة على شفهات، وشفوات، والهاء أقَیس والهاء أقَیس والواو أعم؛ ألنه 
أصلها الواو،  :شبهوها �سنوات، ونقصانها في حذف هائها، وناقض الجوهري فأنكر أن �قال

تجمع على شفوات، ناقض الجوهري فقال: فأنكر أن �قال أصلها الواو، ومنهم من �جعلها  :وقال
واًوا نعم. منهم من �جعلها هاًء و�بني علیها تصار�ف الكلمة و�قول شفهة وتجمع على شفاة من 

 ألن تصغیرها شفیهة والجمع شفاه �الهاء و�ذا نسبت ؛و�الب، ال قبل، الجوهري، أصلها شفة كلبة
، ات ورجل أشفاشفو  :إلیها فأنت �الخیر وزعم قوم أن الناقص من الشفة واو؛ ألنه �قال في الجمع

 .وال دلیل على صحته
 طالب:...
ى صحته، ومع ذلك �قال: ألنه ، قال: وال دلیل علزعم قوم أن الناقص من الشفة واو هو ینكر،

؟ وزعم قوم أن ، أو هذا تعلیل للقول�عني أقّر �عني أنكر الناقص واو ،�قال في الجمع شفوات
الناقص من الشفة واو؛ ألنه �قال في الجمع شفوات ورجل أشفا، �عني هل الزعم للقول وعلته أو 

 ...هو إنكاٌر للقول مع اإلقرار �علته؟ ألنه �قال
 طالب:...
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 ؟نعم
 طالب:...

 :تجمع على الشفوات وقال :ألنه هنا �قول: وناقض الجوهري فأنكر أن �قال أصلها الواو وقال
م من تجمع على الشفوات، القول �علته. القول بتعلیله أو أنكر القول واعترف بتعلیله. وأنه ال یلز 

 تعلیله أن �كون القول سائًغا.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 شفوات. :م قوم أن الناقص من الشفة واو؛ ألنه �قال في الجمعألنه �قول: وزع
 طالب:...

ر الكالم بزعموا،  ورجل أشفا إلى آخره، وال دلیل على صحته �عني عقَّب على هذا، �عني صدَّ
 وختمه �قوله: وال دلیل على صحته.

 طالب:...
 فالذي �ظهر أن �له منكر �ل الكالم منكر. 

 طالب:...
ر الكالم بزعمواال، �قول: زعم  في  او�ن �انت زعم لیست نص�  ،قوٌم أن النقص، هو لما صدَّ

ال و ألنه مر �كتاب سیبو�ه زعم الخلیل و�وافقه، و�أتي �معنى القول، ثم قال:  ؛التكذیب والتضعیف
فالذي �ظهر أن الكالم �له ال یثبت عنده. ثم قال: وناقض الجوهري فأنكر أن  ،دلیل على صحته

وال تكون  ،ما سمعت منه بنت شفة أي �لمة :تجمع على شفوات و�قال :أصلها الواو وقال :�قال
 :فرق الشفة إال من اإلنسان، هذا تا�ع �الم المصباح، وال تكون الشفة إال من اإلنسان و�قال في ال

والِمقمة من ذي الظلف  ،والجحفلة من ذي الحافر ،والمشفر من ذي الخف ،الشفة من اإلنسان
ي ذوالِمنسر والَمنسر �فتح المیم و�سرها والسین مفتوحة فیهما من  ،طم والخرطوم من السباعوالخ

 الجناح الصائد، والمنقار من غیر الصائد، والفنطیسة من الخنز�ر والفنطیسة من الخنز�ر. 
فقال ابن عباس: فأنا أحر�ها لكم أحر�هما، فأنا أحر�هما  -رضي هللا عنهما-فقال ابن عباس 

وحینئذ �كون المخاطب بذلك سعید بن جبیر �ما �ان رسول  ،شفتیه، لكم وفي روا�ة: لك �عني
صلى هللا علیه -�حر�هما. فأنا أحر�ها لكم �ما �ان رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
ألن سعید بن جبیر قال: �ما رأیت ابن عباس  ؛�حر�ها، ولم �قل ابن عباس �ما رأیتُ  -وسلم

�حر�هما؛ ألن ابن  -صلى هللا علیه وسلم-عباس لم �قل �ما رأیت رسول هللا �حر�ها، ابن 
 عباس لم یدرك ذلك، لم یدرك ذلك. لكن �یف بلغه التحر�ك؟

 طالب:...
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 ؟نعم
 طالب:...

 أخبره الخبر وحّرك، فیكون مثل سعید بن جبیر، ولو -علیه الصالة والسالم-إما أن �كون النبي 
 إنما أدرك تصو�ر القصة فیما �عد، وحینئٍذ ال فرق. ،القصة لم یدرك �عني ما أدرك أصل

 طالب:...
أو  -علیه الصالة والسالم-الكالم على احتماالت، هل صّور القصة بناء على رؤ�ته للنبي  ،ال

 ؟-علیه الصالة والسالم-على رؤ�ة من رأى النبي 
 طالب:...

وعلى االحتمال الثاني مرسل  ،والفرق بینهما أن �كون الخبر على االحتمال األول موصول
م، الحدیث األول �عد الحدث الثاني من حدیث عائشة  صحابي، وحكمه الوصل على ما تقدَّ

ألن  ؛والقصة قبل والدتها، حدیث بدء الوحي، قالوا: ولم �قل ابن عباس �ما رأیت �ما قال سعید
لسبق نزول  ؛تلك الحالةفي  -صلى هللا علیه وسلم-فإنه لم یر النبي  ،ابن عباس لم یدرك ذلك

ا إذ �ان مولده قبل الهجرة بثالث سنین، ونزول اآل�ة في بدء الوحي �م ؛آ�ة القیامة على مولده
 -أخبره أحد الصحا�ة أنه رأى النبيو�حتمل أن �كون  ،هو ظاهر صنیع المؤلف، حیث أورده هنا

 ابن عباس بذلك �عُد، فرآه أخبر  -علیه الصالة والسالم-�حر�هما أو أنه  -صلى هللا علیه وسلم
 ابن عباس حینئٍذ، عرفنا الفرق بین االحتمالین.

صلى هللا علیه -في مسند الطیالسي قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي �ما رأیت رسول هللا 
 -معلیه الصالة والسال-�حر�ها، وهذه الروا�ة ال شك أنها تؤ�د االحتمال الثاني أن النبي  -وسلم

ض وحرك شفتیه فرآه ابن عباس، وجملة فقال ابن عباس إلى قوله: فأنزل هللا، اعتراأخبره �الخبر 
�الفاء اعتراض �الفاء وفائدتها ز�ادة البیان �الوصف على القول، االعتراض �عني بین نعم، 

فأنا أحر�هما إلى آخره إلى قوله: فأنزل هللا، اعتراض �الفاء،  :الجملة جملة فقال ابن عباس
 ادة البیان �الوصف على القول، نعم االعتراض بین جزئي الجملة ال شك أنه جائز فيوفائدتها ز�

علم العر�یة، �ما قال الشاعر: واعلم فعلم المرء ینفعه، جملة فعلم المرء ینفعه جملة معترضة، وا 
ر ال بد أن �ص ر نعم سیأتي �ل ما قدِّ یبه فعلم المرء ینفعه أن سوف �أتي أن سوف �أتي �لما ُقدِّ

 ما قدره هللا له.
 -شفتیه، تحر�ك ابن عباس شفتیه -معلیه الصالة والسال-مثل هذا الحدیث �عني تحر�ك النبي 

لكنه لم ینقل، هذا  ،ثم من روى عن سعید قد �حِرك ،، تحر�ك سعید شفتیه-رضي هللا عنهما
د�م، ، انقطع التسلسل من ق�سمونه المسلسل بتحر�ك الشفة، المشكلة أنه لم یتصل تسلسله

والحدیث المسلسل هو ما توارد رجال إسناده على حالة واحدة، ما توارد رجال إسناده على حالة 
واحدة، أو صفة واحدة، سواء �انت الصفة للرواة أو لإلسناد، وسواء �ان ما وقع منه في اإلسناد 
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سواء �ان توارد أحوال الرواة أو صفاتهم أو  ،في صیغ األداء أو متعلًقا بزمن الروا�ة أو �المكان
أقوالهم أو أفعالهم. حدثني وتبسم، أول حدیث سمعته منه، والمسلسالت فیها مصنفات فیها 
ا، و�ثیٌر منها مصح لم یتصل تسلسله، �عني قد یتسلسل من  مصنفات، لكن غالبها ضعیفة جد�

أوله غیر مسلسل، والكتب المناهل  أوله فینقطع في آخره وقد �كون التسلسل من آخره وهو في
 وغیرها فیها هذه األحادیث التي فیها اشتمال على هذه الصفات.

 �قول الحافظ العراقي في ألفیته:
ـــــــــــــــــــــوارد  مسلســـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــدیث مـــــــــــــــــــــا ت

 
 

ـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــرواة واحـــــــــــــــــــــــدً    اا فواحـــــــــــــــــــــــدً فی
 
 

 حــــــــــــاًال لهــــــــــــم وصــــــــــــًفا أو وصــــــــــــف ســــــــــــند
 
 

 كقـــــــــــــــــــولهم �لهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــمعت فاتحـــــــــــــــــــد 
 
 

سمعته، قد یتسلسل �األسماء �المحمدین مثًال، قد  :األداء �لهم �قول�عني قد یتسلسل �صیغ 
 یتسلسل �األبناء عن اآل�اء، المقصود أنه یوجد وصف را�ط یر�ط بین هؤالء الرواة في أسمائهم،

في أحوالهم، في صفاتهم، قد �قبض حدثني قبض لحیته من أول اإلسناد إلى آخره �ل من �حدث 
 ا، وهكذا المقصود أن هذا �سمیه أهل الحدیث المسلسل، ومعلوم أن هذا�قبض لحیته، حدثني قائمً 

 بل هو من ُمَلحه. ،لیس من متین العلم، بل هو من ُمَلحه
 ،وقال سعید �عني ابن جبیر الراوي عن ابن عباس: أنا أحر�هما �ما رأیت ابن عباس �حر�هما

و�ن �انت  ،عباس فیه خالف وابن ،ألن سعیًدا رأى ابن عباس بال محالة ؛وهذا لیس �سا�قه
{َال  . فحّرك شفتیه فأنزل هللا تعالى:-علیه الصالة والسالم-روا�ة الطیالسي تبین أنه رأى النبي 

ْك ِ�ِه ِلَساَنَك} [سورة ْك ِ�ِه ِلَساَنَك}{َال ُتَحرِّ فحّرك شفتیه فأنزل هللا تعالى:  ]١٦[سورة القیامة: ُتَحرِّ
 .]١٦القیامة: 

لسانه ال  -صلى هللا علیه وسلم-�قول الكرماني: فإن قلت: القرآن یدل على تحر�ك رسول هللا  
�عني سبب النزول  ،شفتیه، الحدیث یدل على تحر�ك الشفتین، واآل�ة تدل على تحر�ك اللسان

�ختلف عن النازل، فالسبب تحر�ك الشفتین والنازل في النهي عن تحر�ك اللسان، �عني قد �قول 
ل: إنه قد یرد شيء ال سیما في األسئلة �سأل إنسان عن شيء ثم ُ�جاب �غیر ما سأل عنه؛ قائ

 َ�ْسَأُلوَنكَ {ألنه أهم مما سأل عنه �سمونه أسلوب الحكیم، هنا السبب شيء والنازل شيء آخر، 
ل: �قول الكرماني: فإن هنا �قو  ]١٨٩[سورة البقرة:  }َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقیُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ 
لسانه ال شفتیه فال تطابق بین  -صلى هللا علیه وسلم-قلت: القرآن یدل على تحر�ك رسول هللا 

 .الوارد والمورود فیه، بین النازل وسببه
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التطابق حاصل؛ ألن التحر�كین  ،قلت: التطابق حاصل ،یورد هو إشكاالت ثم �جیب عنها :قلتُ  
�مكن أن �حرك اإلنسان لسانه وال �حرك شفتیه أو �حرك شفتیه وال متالزمان غالًبا، �عني هل 

�حرك لسانه؟ مقتضى �الم الكرماني �قول التطابق حاصل؛ ألن التحر�كین متالزمان غالًبا أو 
فیصدق �ل واحد  ،ألنه �ان �حرك الفم، ألنه �ان �حرك الفم المشتمل على اللسان والشفتین

 �هللا أعلم. ،منهما
ْك ِ�ِه لِ ابن حجر �قول: ال تنافي بین قوله: فحرك شفتیه، وقوله: فأنزل هللا:  [سورة َساَنَك}{َال ُتَحرِّ

 ؛ ألن تحر�ك الشفتین �الكالم المشتمل على الحروف التي ال ینطق بها إال اللسان]١٦القیامة: 
إذ  ؛ل في النطقیلزم منه تحر�ك اللسان أو اكتفى �الشفتین وحذف اللسان لوضوحه؛ ألنه األص

وقد مضى أنه في روا�ة جر�ر في  ،من الحر�تین ناشئ عن ذلك األصل حر�ة الفم و�لّ 
 فجمع بینهما. ،التفسیر: �حّرك �ه لسانه وشفتیه

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
�قول: التنصیص على تحر�ك الشفتین دون تحر�ك اللسان والمنع والنهي عن تحر�ك اللسان 

بینما تحر�ك الشفتین لبروزهما وظهورهما ال  ،ألن تحر�ك اللسان قد �خفى على الرائي �قول؛
 �خفى على أحد.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
الناس یتفاوتون �عض الناس �فتح فمه �له و�عض الناس شيء �سیر، إذا �ان الفتح �سیر ما 

 رأیت لسانه.
 طالب:...

لكن هل �ل إنسان یتكلم ُیرى لسانه؟  ،من رؤ�ة الشفتینال بد أن �حرك الشفتین �الكالم، وال بد 
 ا�سیرً  ًئاأو الناس یتفاوتون �عض الناس �فتح �فغر فاه وُ�رى ما وراء اللسان و�عضهم ال، �فتح شی

ومع ذلك  ،�حیث ال ُیرى اللسان، �عني تعجب من �عض الناس یتكلم وهو �خطب خطبة حماسیة
ا من هذا النوع ناس �عني خطباء �بار �عني رأینا من هذا ورأین ،كأنه نائم ال یتحرك منه شيء

، الناس یتفاوتون فبعض الناس یتكلم خطبة �املة ال النوع، و�عضهم یلقي جملة یتحرك �ل بدنه
 ،من شفتیه ترى تحرك الشفتین بهدوء ا�سیرً  ًئاو�فتح شی ،ترى لسانه، لسانه یتحرك من الداخل
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ْك ِ�ِه ِلَساَنَك}ك شفتیه فأنزل هللا: إنه حرّ  :فهذا الكالم حینما قالوا  -هللا ]١٦[سورة القیامة: {َال ُتَحرِّ
وهذا استدراك  ،وهذا ال شك ،ال تخفى علیه خافیة، مطلع على ما خفي على اإلنسان -جل وعال

 وهذا �الم طیب. ،جید
ْك �ِ {َال �قول ابن حجر: ال تنافي بین قوله: فحرك شفتیه، وقوله: فأنزل هللا تعالى:  ِه ُتَحرِّ

ق بها ألن تحر�ك الشفتین �الكالم المشتمل على الحروف التي ال ینط ]١٦[سورة القیامة: ِلَساَنَك}
ألن األصل في  ؛اللسان یلزم منه تحر�ك اللسان أو اكتفى �الشفتین وحذف اللسان لوضوحه

ن ناشيء عن ذلك من الحر�تی ي النطق إذ الكالم حر�ة الفم و�لالنطق إذ الكالم ألنه األصل ف
�عني حر�ة اللسان وحر�ة الشفتین ناشئة عن ذلك، قال: وقد مضى أن في روا�ة جر�ر في 

ل: التفسیر: �حرك �ه لسانه وشفتیه فجمع بینهما. وتعّقبهما العیني تعقب الكرماني وابن حجر فقا
لتفسیر من هذا تكلف وتعسف، بل إنما هو من �اب االكتفاء، من �اب االكتفاء، والتقدیر في ا

نحل: سورة ال[}َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ {طر�ق جر�ر: فكان �حرك شفتیه ولسانه �ما في قوله تعالى: 
 ن هذه السراو�ل التيإذ�ر الحر أو ذ�ر البرد؟  :أي والبرد فاكتفى بذ�ر الحر، أیهما أهم] ٨١

ء الحر أشد من حاجته من اتقایلبسها اإلنسان اتقاء من الحر والبرد هل هو �حاجة إلیها التقاء 
 البرد أو العكس؟

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
ألن  �عني إذا �ان محتاًجا إلیها في الحر فحاجته إلیها في البرد أشد؛ ،نّبه �األدنى على األعلى

�اب  والبرد قاتل، قال: إنما هو من ،الحر مؤذٍ  البرد �ما �قول أهل العلم البرد قاتل والحر مؤذٍ 
 ما أم، وابن حجر مّر في �المه أو اكتفى �الشفتین وحذف اللسان �عني التقى الكالمان االكتفاء

بل إنما هو من �اب االكتفاء، وابن  ،التقیا؟ العیني �قول ال �المه ما هو �صحیح تكلف وتعسف
، �ما في قوله تعالى: تین وحذف اللسان لوضوحه، التقیاحجر سبق أن قال أو اكتفى �الشف

}َسَراِبیلَ { في التفسیر من  و�دل علیه روا�ة البخاري  ،أي والبرد ]٨١[سورة النحل:  َتِقیُكُم اْلَحرَّ
طر�ق جر�ر: فكان مما �حرك لسانه وشفتیه، والمالزمة بین التحر�كین ممنوعة، المالزمة التي 

هنا ألن التحر�كین متالزمان غالًبا، الكرماني قول غالًبا و  ؛ذ�رها الكرماني قلت: التطابق حاصل
 ك اللسان من دون تحر�كعة على ما ال �خفى؛ ألنه قد ُ�حر �قول: والمالزمة بین التحر�كین ممنو 

ا، نعم الشفتین، لكن هل یتصور أنه �حرك اللسان من دون تحر�ك الشفتین �الكالم؟ الكالم عمومً 
ألنه �حرك الشفتین  ؛والمسألة مفترضة في �الم ،لكن بدون �الم ،قد �طبق شفتیه و�حرك لسانه

 .-علیه الصالة والسالم-یردد ما �سمع 
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قال: والمالزمة بین التحر�كین ممنوعة، �حّرك شفتیه وال �حرك لسانه؟ عرفنا أنه قد �حرك  
فتان والش ،لكن هذا في غیر مجال الكالم، العكس اللسان ثابت ،اللسان وال �حرك الشفتین

 لكن هل �مكن أن ینطق �جمیع الحروف من غیر أن �حرك اللسان؟  ،�حر�هما
 طالب:...

ال �مكن، قال: والمالزمة بین التحر�كین ممنوعة على ما ال �خفى، ف�عض الحروف، أما �عضها 
ول قد �كون المراد تحر�ك الفم وُعبِّر عنه �قالجواب أنه  يألنهم أبدوا ف ؛وتحر�ك الفم مستبعد

لفم االصحابي، ُعبِّر عنه �كالم الصحابي �الشفتین وفي القرآن �اللسان، والفم أشمل قال: وتحر�ك 
مستبعد بل مستحیل؛ ألن الفم اسم لما �شتمل علیه الشفتان وعند اإلطالق ال �شتمل على 

 .ند اإلطالق ال �شتمل على الشفتینالشفتین. اسٌم لما �شتمل علیه الشفتان وع
 طالب:...

 لو انقطعت شفة اإلنسان أو شفتاه ما له فم هذا؟ال  
 .طالب:...

له فم؟ قال: وعند اإلطالق ال �شتمل على الشفتین وال على اللسان وال على أم هذا ما له فم 
اللسان شخص مقطوع اللسان وشفتاه أال �مكن أن �أكل �فمه؟ ممكن، وال على اللسان ال لغة وال 

لفم عرًفا فافهم، اآلن الفم �جمیع ما �حو�ه من لسان ولهذمتین وغیرهما جمیع ما �حو�ه الفم هل ا
جمیع بدًءا من الشفتین إلى آخره أو أن الفم شيء �شتمل على هذه األشیاء ولیست اسٌم شامل ل

 �أجزاء منه، هو ظرف لها ولیست �أجزاء له؟ 
  طالب:...

ابن  هو ظرف، إًذا ال �شتمل على الشفتین وال على اللسان ال لغة وال عرًفا فافهم. لتعجل �ه �قول
ة، ابتداء األمر إذا ُلقن القرآن نازع جبر�ل القراءفي  -صلى هللا علیه وسلم-حجر: و�ان النبي 

ه لئال ینفلت من ؛ولم �صبر حتى یتمها مسارعة إلى الحفظ ،إذا ُلقن القرآن نازع جبر�ل القراءة
شيء. قاله الحسن وغیره، ووقع في روا�ة للترمذي: �حرك �ه لسانه یر�د أن �حفظه، وللنسائي: 

ن م: یتلقى أوله و�حرك �ه شفتیه خشیة أن ینسى أوله قبل أ�عجل �قراءته لیحفظه، والبن أبي حات
�فرغ من آخره، وفي روا�ة للطبري عن الشعبي: عِجل یتكلم �ه من حبه إ�اه، عِجل یتكلم �ه من 

ي و�ال األمر�ن مراد، وال تنافي بین محبته إ�اه والشدة التي تلحقه في ذلك؛ �عني ف ،حبه إ�اه
، بل �كون ا، الشيء الشدید الشاق على النفس ما �صیر محبو�ً االغالب الشدید ما �صیر محبو�ً 

مكروًها، والجنة ُحفت �المكاره، �عني ما تكرهه النفوس هذا األصل، لكن إذا �ان هذا األمر 
ا تكون شد ،الشدید الموعود علیه �سّهل شدته إذا نظرنا إلى الموعود علیه ته وأنه أمر عظیم جد�

موجودة، لذلك یتحمل اإلنسان الشدة في جمع الحطام، و�تلذذ بذلك، كغیر الموجودة �أنها غیر 
 لماذا؟ 
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ألن العاقبة على حسب تقدیره حمیدة، فكیف إذا �انت العاقبة الجنة؟ وأورد �عضهم �قول: �یف 
یتصدق �شيء عاجل بنسیئة هذا  -جل وعال-یبیع الشخص عاجًال بنسیئة؟ �عني �قرض هللا 

منه  لكن جمیع العقالء �قرضون العاجل القلیل �أكثر ،ًئا عاجًال بنسیئةأورده، العاقل ما �قرض شی
مضاعفة! �عني إذا �ان الر�ح ال �صل إلى الضعف وال إلى  اكیف إذا �ان الر�ح أضعافً فنسیئة، 

العقالء یتسارعون إلیه، فكیف إذا �ان أضعاف أقل تقدیر  ،و�تسارع الناس إلیه ،نصف الضعف
مثل هذا السؤال؟ ال یتجه، �یف إذا �ان إلى سبعمائة ضعف إلى عشرة أضعاف، هل یتجه 

 �ضاعف لمن �شاء، وال تنافي بین محبته إ�اه والشدة التي تلحقه -جل وعال-هللا  ،أضعاف �ثیرة
 من النسیان أو غیره، فُأمر �أن ینصت حتى ُ�قضى إلیه وحیه، وُوعد �أنه آمن من تفلته في ذلك

ي أ] ١١٤سورة طه: [ }ْحُیهُ ْعَجْل ِ�اْلُقْرآِن ِمن َقْبِل َأن ُ�ْقَضٰى ِإَلْیَك وَ َوَال تَ {ونحو قوله تعالى: 
 .�القراءة

 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


